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&enercila Kunsido
c) La Prezidanto laŭtlegas l a jarraport .a de la jaro 2002 de Fundación Esperanto.
Demandoj, petoj, proponoj.
Ni kreos skipon kiu kunordigos la
La 19an de julio 2003 je la 10:30 horo agadojn por jubilei la centjaribon de la
de nun
en Colegio Mayor la Asunción, Valen- Esperanto-movado en Hispanio,
2004.
Junio
is
cia, okazis la Ordinara Ĝenerala Kunsi
Oni proponas ke HEF eldonu la jam
do de Hispana Esperanto Federacio, laŭ
hispanlingvan tradukon de "El
faritan
siatcmpa alvoko. eestis 24 membroj,
inter di jenaj estraranoj: Miguel Angel desafio de las ienguas", de Ciaude Piron.
Sancho, prezidanto; Pedro Garrote, ka- La estraro konsideros la proponon.
Pri lapasintjara decido krei novan kasisto; Manuel Parra, sekretario; Marcos
Cruz, vicsekretario; Augusto Casquero tegorion de simpatiantaj membrqj, klarigas Marcos Cruz, ke ĝi ne realiĝis ĉar oni
kaj Miguel G. Adúriz, voĉdonantoj.
donis prioritaton al aliaj pli urbaj taskoj.
Oni serĉos volontulojn por la koncerna
Traktitaj punktoj:
laboro.
a) Lego kaj eventuala aprobo de la
Iu proponas ke la asocio iel priatentu
protokolo de la antaŭa kunsido,
la membrojn kiuj ne regas Esperanton.
La sekretario laŭ tlegis gin. Sen pliaj Marcos respondas la samon: sereatas vokomentoj, la protokolo estis unuanime lontulo,
aprobita.
La 63a Hispana Esperanto-Kongreso
b) Prezento kaj eventuala aprobo de la okazos en Bilbao koincide kun la 6a
kontoetato kaj agadraporto 2002.
EUropunia Esperanto-Kongreso, de la
Oni ne laŭtlegas ĝin ĉar estis publiki- 25a ĝis la 29a de aŭgusto 2004.
Tial ke ne prezentiĝis pliaj traktendaj
gitaj en Boletin n-ro 361. La kasisto klaje la 11:50 horo la prezidanto feraferoj,
rigis la konsiston de la ĉefaj kontoj, kaj la
prezidanto priskribis la financan staton mis la kunsidon.
de la asocio kompare al pasintaj jaroj. La
La Prezidanto, Miguel Angel Sancho
kunsidantoj unuanime aprobis la dokuLa Sekretario, Manuel Parra
rnentojn.
HEF-Bulteno n-ro 362
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Estrarkunslido
La HEF-estraro kunsidis en Colegio
Mayor la Asuncinn, Valencia, kadre de
la Hispana E-Kongreso, la tagon 15an de
julio 2003 ekde la 12a horo. Ĉeest:s la
estraranoj Pedro Garrote, Manuel Parra,
Augusto Casquero kaj Miguel Gutiérrez_, plus kelkaj aliaj HEF-anoj.

Pritraktitaj aferoj:
1-La sekretario laŭtlegas la protokolon de la antaŭa Ic ntisido (decembro
2002), kaj oni gin aprobas. Pri la gisnuna
plenumo de ties decidoj, estas jam kon- La Prez lanto: Miguel i igel Sancho
taktita la tnuzeo "La Casa de las Palabras" en Vigo, kun la rezulto ke cert e en
4- Laŭ peto de kelkaj membroj, ekde
ĝi oni montros la lingvon Esperanto.
la sekva jaro en Boletin aperos apud la
2- Estis akceptita la
dokumento oficiala konto-etato, klariga noto de la
"Agadplano okaze de la centjara datre- kasisto por faciligi la komprenon de la
veno de la Esperanto-movado en Hispa- spezoj
nio", kiu proponas diversajn agadojn de
5- Iuj membroj petas publikigon de
nun ĝis junio -2004.
adresaro de ĉiuj membroj de HEF. Kons3- I aŭ konsento kun la prezidanto de
ke la nunaj legoj pri protekto de
la LKK de la Eŭ
ropttnia E kongreso, personaj datuinoj malperresas tion, ni
okazonta en Bilbao aŭguste de 2004,
ia organizado per decidas aperigi en Boletin la tutan ava
HEF kunlaboros al ĝ
ran liston kun la solaj datumoj: nomo kaj
informado en nia organo Boletin, kaj per urbo.
plenumo de nia Ĝenerala Kunveno ka6- Oni esploros la koston altigi la
dro de tiu kongeso.
preskvaliton de Boletin.
Retadreso de Boletin
bulteno@esperanta-es,net
HEF-Buteno n-ro 362

La Prezidanto: Miguel Angel Sancho
La Sekretario: Manolo Parra
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La mediteranea bordo fariĝis laste.
tempe konstanta ejo de HEF-kongresoj:
San Javier, Alakanto kaj nun Valencio.
Tamen, ĉi sinsekvon rompos venontjare
Bilbao.
Ĉi jare Valencio proponis pli altan nivelon en la kvalito de la prezentitaj programeroj. Ni vidu...

Antaŭlongresa renkontiĝo
vespere, ĉe teraso de trinkejo fronte al la
katedralo.

Lundo, 14a de julio
La gekongrcsanoj, alvenintaj unu tagon antaúe, kunvenis por babili, maifrue

Mardo, 15a de julio:
Jc la deka matene komenciis en Colegio Mayor la Asuncion de Valencio la
c' ' sdonado de la kongresa dokumentaro.
Kun trafa kriterio, la Filatela Eksposicio estis muntita en la enir-salono de la
kongresejo, tiel ke ankaŭ ne-esperantistoj
havis la okazon konatiĝi kun ĉi flanko de
nia kulturo,
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La malfermo de la Libroservo estis
prekaŭ la ununura prograTnero, kiu ne
okazis je la antaúe difinita horo. Cetere,
bi estis iom malriĉa, eĉ se foje gi estis
komplernentita per eta stablo de
SATEH. Feliĉe, tamen, kiel pasintjare,
kun kompetento kaj pacienca s-ano
F • mcisco Aliaga okupiĝis pri ĝi. Nu, jen
febia flanko de niaj lastaternpaj kongresoj, kiun ni devos plibonigi en estonta]
aranĝoj.
FIEF-Bultena n-ro 362

Akurate je la 11:30 okazis la Prepar-kunveno de Hispana Esperanto-Federacio malfermita al ĉiuj kongresanoj. Je la 12:30 koanenciĝis seminario
pri enkonduko en la Hispana lingvo, gvidata de la juna samideano Rodrigo Portela Sanchez el Valadolido.
De la 14a ĝis lia. 16a horo, la kongreso
paŭzis por manĝadoe Nu, fakte paroli pri
kongresa paŭzo estas vera eufemismo,
ĉar ĝuste en tiu tempo oni sentas ke la
granda festo de la esperantismo en nia
lando havas sencon. oni aŭdas vigle paroli en Esperanto pri plej diversaj temoj!
Cetere la manĝoj okazis en la bonaj instalaĵoj de Ia Colegia MIiryvor.
Vespere, Sergio Docal el Usono, sidiĝis ĉe la piano por kantigi la kongresanaron. Poste okazis la Oficiala Malfemio
kaj, antaú la Interkona Vespero, kordinstrumenta ensemble prezentis al ni aron
da konataj muzikpecoj.
Merkredo, 16a de Julio
Je la 9a horo okazis la dua parto de la
enkonduko en la Hispuna lingvo, kaj
poste, je la i Oa, Sigita Staisiunaite el Litovio faris aktivan prezenton de "Yumeiho Terapia Masago".
Je la I la, la Estraro de HE,F' kunvenis kuri dclegitoj de la lokaj grupoj. late(1-2) partoprenintoj en la
"Ekonduko en le hispana lingvo.
(3-4) Sigita instruas la publikon pri
Yumeiho terapia masaĝo.
HEF-Bulteno n-ro 362
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ralie oni parolis pri la lokaj periodajoj,
kaj Marcos Cruz prezentis la rctinfonniion "HEF-anaro" ĉe Yahoo-groups. Ta7-.en la kunsido haltis ĉe la apero de
TV-ka3nerao. Oni intervjuis s-anon
Marcos Cruz kaj filmis plurajn aspektojn de la kongreso.
Je la 13a horo la kongresanaro translokigis al la urbodomo por esti oficiale
akceptitaj de reprezentanto de la Magistrato.
La akcepton, kiu okazis en plej luksa
salono de la urbodomo, faris la Vicurbestro s-no Alfonso Grau. Li alparolis
nin ne nun kun afablo, sed ankaŭ kun
apoga simpatio. Liajn vortojn tradukis
cn Esperanton Antonio del Barrio, kaj la
dankajn vortojn en la nomo de la kongreso, faris Miguel Gutierrez. La Vicurbestro, invitis nin al la kunsidejo de la Magistrato, kaj klarigis la historion de la salono. Poste oni regalis nin per abunde da
trinkajoj kaj kanapoj.
(1) Estraranoj malfermas la
Kongreson. (2) Televida intervjuo
al Marcos Cruz. (3-4-5) Tri
momentoj en la Urbodomo

6---
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Posttagulezc. je la 15:30, du aútobusoj portis la kongresanojn, kiuj tion
deziris, al la porcelanfabriko Lladr©, por
gui gvidatan viziton en la modernaj instalajoj de ĉi monde konata entrepreno.
Je la reveno al la kongresejo, estis
vera plezuro aúskulti la interesan prelegon de nia itala samideano Giulio C ippa: " Televido: Ĉu inonda dangero aú
neŭtrala komunikilo?" prezentita kun la
helpo de komputila projekciilo.
.Malfrue en la vespero.., piaĝumado,
Jaúdo, 17a de julio
Komence de la tago, la enkonduko en
la Hispana lingvo. kaj je la 10:30, pribistoria prelego de Antonio del Banjo,
same bone dokumeutita kid lia pasintjara prezento en Alakanto, "Niaj pioniroj:
Julio Mangada", ankaŭ kun la helpo de
(1-2-3) La oficiala akcepto fare de
la Vicurbestro. (4) Bildo de la
vizito al Lladr©. (5) La ensemble
La amistad el Burjassot.
HEF-Bulteno n-ro 362
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(1) Kelkaj samideanoj ĉe la
akceptejo de Lladró. (2) Abel
Montagut prelegaa pri la poeo de
Utnoa. (3) Giulio Cappa pozas por
ni. (4) Ĉe le kongreseja kafejo. (5)
Giulio Cappa dum ia prelego.

8-

komputilo. Poste framda prelego de Augusto Casquero pri la valencia gastronomio, precipe pri la arto kuiri paelon.
Apartan intereson vekis la prelego
de la verkisto Abel Montagut: La fiasko
de la "Poemo de Utnoa" (dek jarojn poste). La prelegon li bazis sur kritiko farita
de Lariko Golden, sed ĉu vere fiasko?
oni sin demandis. Kaj la respondo estis
ke, je la fino, la aŭtoro disvendis la tutan
s:okon de la libro, kiun li alportis. Ĉu vi
ankoraŭ ne legis ĉi "grandan" verkon de
la esperanta literaturo? Kion vi atendas?
Tuj mendu gin!
Posttagmeze okazis ronda tablo pri
"La 25-membra Eŭropo", kaj. je la 5a,
grupo vizitis ia "Urbon de la Artoj kaj la

HEF-3uiteno n-ra 362

Sciencaj", dum alia grupo faris privatan
viziton en la urbo.
Vendredo, 18a de julio
Unue okazis malfermita kunveno de
la Valencian E-Federacion. Sekva programero en la mateno estis la prezento
de venontaj kongresoj (UEA, HEF,
EEU, VEF.). lntervenis Sigita Staisiunaite kaj Jesús Miguel Garcia, kiu parolis pri la 6a Eŭrop-Unia E-kongreso kaj
la Hispana Kongreso, kiuj kune okazos
en Bilbao venontjare.

(1) J. Miguel Garcia prezentas la
Hispanan Kongreson de 2004 en
Bilbao. (2-3) Grupo de vizitantoj
en la Urbo de la Sciencoj kaj la
Artoj. (4-5) Antonio del Barrio
preleganta.

La prezentado de du novaj libroj ca-azis je la 12a. Unue estis la vico de la ver-

HEF-Bultena n-ro 362
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ko de Antonio Ruiz Negre "Intrigo-teatro" eldonita de Grupo Esperanto
de Valencia, kaj poste venis la vico al la
detektivcca kaj literatureca "La enigmo
de 1' ar@neo" de Abel Montagut, eldonita de lnternaeia Esperanto-Muzeo de
V Teno.
Fine de la mateno, profitante la okazon, private kunvenis la membroj de
grupo SAT Hispanio, kiuj posttagmeze
prezentis sin al la ĝenerala publiko kiel
fak-grupon sen rilato al HER
Du aŭtobusojn kondukis la kongresanaron, je la 17a horo, en la urbo-centron
por ĝui tre interesan viziton, gvidatan de
profesiulinoj, kiuj lerte instruis nin pri la
historiava]encia monumentaro. Poste, je
la I 9a, la populara koruso Lo Rat Penal
regalis nin per vere plaĉa koncerto.

(1) Unu el la grupoj formiĝintaj par
la urba vizito. (2) Antonio Valén
respondas la insidajn demandon
de Antonio del Barrio. (3-4) La
Urbo de la Sciencoj kaj la Artoj .
(4) La ensemble Lo Rat Penat.

10—
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Sabato, 19a de julio
Matene okazis religia diservo kiel
programero, tamen ne oficiala. kaj poste
la tienerala Kunsido de HEF (pri tio legr.
sur la dua pago). Poste oni povis gui la
amuzan kvizon "C;s vi ; olas esti mi lonuIo?", gvidata de Antonio del Barrio, en
kiu partoprenis elstaraj konkursantoj,
Jorge Camacho kaj Antonio Valén?
Fine de la mateno, la longe atendita
prezento de Gran Diccionario Espanol-Esperanto de Fernando de Diego,
kiun s-ano Miguel Gutiérrez faris pere
de kvin flmctoj kaj poŝtelefono, kiun li
uzis ĉe skeĉo, kiu sukcesis ridetigi la iom
nervoze atendantan publikon. Nu, 130
kilogramoj da vortaroj kvazaŭ forflugis
en apcnaú kelkaj minutoj.

(1) Ĝenerala Kunsido kun
plurkomunikila prezento de la
Prezidanto. (2) Trans fa fenestro
de trinkejo. (3) Di-servo. (4-5) La
rnirinda aspekto de la kutima
paelo, sieĝata de gapuloj.
HEF-Bulteno n-ro 362
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Kiel aldona premio, ée la manĝohoro kaj vigla spektaklo prezentita de la pluroni ricevis krom la eiutaga menuo, horn- foje premiita ensemblo "Cuadro de Jot as
preneble, pladon el la giganta paelo kui- del Centro Aragonés de Valencia".
rita de s-ano Francisco Conejero kaj lia
100 jarojn poste, la hispana
edzino Inés.
E-movado revenis denove en Valencion
En la vespero plia surprizo: la literatu- por festi, large kaj lukso sian datrevenon.
Kaj venontjare... nu, karaj, ĉiuj al la
ra seminario: "El kie ĉerpas verkistoj
sian inspiron?", en kiu partoprenis Liven nordo. Ĉiuj al Bilbao!
Dek, Giulio Cappa, Abel Montagut,
MZD
Antonio Valén, Miguel Fenandez, Jorge
Camacho, montriĝis plej granda honn.(1) Feliĉaj vizaĝoj atestas ke la
ploto por omaĝi sarnideanon Miguel
kongreso estis ankaŭ amuza. (2)
Gutierrez. Sed pri tio legu en aparta anLa plaĝo akceptis nin precipe en la
gulo de la bulteno.
vespero. (3-4) , La vigla kaj bunta
Fine, je la 19a, okazis la Solena Malfe,,no de la Kongreso, sekvata de la brila
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spektaklo de "Cuadro de Jotas del
Centro Aragonés de Valencia"

HEF-Bulteno n-ro 362

Kaj multaj aliaj aferoj!
Homoj, kore junaj, kiel Antonio Marco (2) kaj Luis Serrano (3)staris apud la
novaj gvidantoj de la hispana movado,
Manolo Parra, Pedro Garrote (3) kaj Jcsús Miguel Garcia lturrioz (2 k. 3).
En Valencio, kompreneble, denove libroservis s-ano Aliaga (2). Kaj Jesús de
las Heras (1) prezentis sian interesegan
projekton "Gazetoteko" (vd.
361) por elcktronike kompili la tutan kolekton dc Kaĵ eroj de la Sudo kaj Boletin.
Ho_ jes, ankoraŭ ni devas infonni pri
du novaj libroj prezentita] en la kongreso. Sed pri tio, manke de spaco nun, vi
legos en la venonta numero de Boletin.

Finiĝis la kongreso kaj José Miguel
Garcia lturrioz portas jam en sia
mano la flagon de la venontajara HK.
Tie ni revidos nin por kune ĝui multajn
novajn surprizojn.
Ĝis revido en Bilbao en 2004!

1ZD
HEF-Buiteno n-ro 362
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Gran bicc onario: la revo re ligis
Miloj, miloj da horoj de penado, de streĉa laboro. Miloj da kilometroj aviadile,
trajne, buse kaj aŭte por plurtagaj renkontiĝoj ĉe miroj da notoj, super la tri grandaj
volumoj de la fotokopiita rnanuskripto, aŭ ĉe Ia kiavaro de komputilo, de sunleviĝo
ĝis profunda nokto.
Kaj retletcroj? Kiom da retleteroj? Kaj telefbnvokoj? Kiom da tclefonvokoj? Nu,
verŝajne nenia uzanto de ia vortaro povos konjekti, malgraŭ la impona aspekto de la
verko, kiomda homa strebado necesis por alveni al la fina rezulto, kiun ĝuas jam pli
ol tricent hispanaj esperantistoj.
Fernando de Diego, sen ajna dubo, estas la koloso, sed ni ne forgesu la noblan sindonemon de homoj, kiuj helpis rondigi la laboron kaj, tamen, restos por ĉiam en la
ombro de la majstro: Antonio Valén, Hector Alos, Jorge Camacho, Miguel Fern indez, Miguel Gutierrez. Kaj kion diri pri la fratoj de la aŭtoro, Oscar y Octavio, kiu
tajpis la unuan manuskripton kun senlima pacienco...
Jes Gran Diccionario Espanol-Esperanto estas multe, multe pli ol unuavide, oni
kredos konstati.
Dankon, koran dankon al ĉiuj kunlaborintoj.
ntgu

La fotojn por Ĝi bulteno pruntis
pluraj horoj: A.nd Belda, Jesús de las
Heras, Jesus M. Garcia, Pedro Ullate,
Saito Yoshinori, Angel Arquillos...
Dankon al ĉiuj.
14----

Pri Gran Diccionario Espaiiol-Esperanto, kaj pri gia prezentado,
la legantoj de Boletin povos legi pli en
la venonta numero de la kajero.
La ;edaktisto
HEF-Bulteno n-ro 362

Ploris eĉ la sufloro!

EOkora ©etaĝo

Pafo post pafo estas la plej efika
atako, kaj jen, post tiom da kugloj ei
En la sabata vespero, devis okazi Li- profunda amikeco pafitaj rekte en lian
katon, Miguel rompiĝis.
teratura Seminario, titolita "De kie pre
nas verkistoj sian inspiron?", kun la partopreno de Liven Dek (MGA), Giulio
Cappa, Abel Montagut, Miguel Fernandez, Jorge Camacho kaj Antonio Valen,
sed baldaŭ la kongresanoj rimarkis, ke
temas pri granda surpriza omago al nia
s-ano Miguel Gutierrez, gvidata de Ana
Manero. Vera slmontro de sincera amikeco, kiu estigis tre emocian etoson, en
kiu ei larmoj abundis.
Pri tiu aparta evento de la kongreso,
oni povos legi en la venonta Boletin,
kvankam, en el tiu numero, oni anticipo
ĝuos la artikolon de Ana Manero "Tie.]
naskiĝis LA DEKA LOGO", kaj la sarirajo "ni nín" de Marcos Cruz, kiuj montras kiom multe sanan nia movado.
Berta
HEF-Bulteno n-ro 362
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nin.

La granda sukceso de la surpriza
Car ambaj proponoj reciprokan,
omaĝo al nia kara amiko Miguel vekis 0SOLE(MIO) leteros al ambaj koncerlavangon da (sin)proponoj por pliaj vatoj, ke ili prefere omaĝadu sin rnem reoanaĝotoj. La HEF-estraro tute ne komi- ciproke kaj intime, kio ŝparos tempon
siis onin ajn organizi venontajn omaĝojn kaj laboron al ili ĉiuj.
—do tialas OSOLE(M10), kies fondinPasiaj proponoj venis ankaŭC de ĉiuj
to kaj estrarano estas sola mi, feliĉ e kia ibergnipaj beletruloj. Diveneble, ĉiu
solon ne timas.
proponis ke la ceteraj omaĝu lin mem
ŭdan li
Inter la multaj (sin)proponoj mi unue pro evidentaj meritoj, inklude ]a
o bron, prefere ne nur simple elektronikan
mendu sennomulinon de maskita voĉ
kiu telefone arde proponis omagi nian sed tridimensian, kun akompanaj son
i eble disko kaj biografia DVD-filmo, kaj nesenlacan sekretarion Manolo, laŭ ŝ
pre per kelkhora laŭdada laŭvica parolala nura homo kiu laboras por HEF anstado, ĉi-foje registrota por posta onanado
taŭ pripolemiki sian umbilikon.
inspira.
Letere Manolo mem, rekonebla ĉar
Anonima mesaĝo ĉe nia telefona resper nesufiĉe maskita skribrraniero fuŝe pondilo diris, ke maljustas, ke ĉiam
inesk-imita krom enkovertaj barbbaroj "Madrit'" sole kaj centre decidu, kiun
suspektigaj, proponis surprize omagi la kaj kie omagi. La nekonata voĉo proporesponsulinon de la omaĝo, Ana. Li su- nis, ke, se bedaŭrinde ankoraŭ ne Unuigestis omagi ŝin per anonima donaco de gintaj Nacioj, almenaŭ HEF omagu
512 libroj por la de ŝi tenata Esperan- HŜetor pro lia peno plibonigi la internato-libroteko Juan RLlgulo, kun po floro.
ciajn rilatojn.
16HEF-Bulteno n-ro 362

Multaj HEF-avoj, krom buso da senvizaj poloj kaj pluraj fòlkloraj muzikgrupoj, insiste telcfonadis, ke ili volas
surprize omagi nian karan Augusto pro
senĉesa, senlaca, senfina kaj scnkial.a organizado de varmaj Esperanto-kongresoj
paeiozaj.
Marcos rctmesaĝis, ke prefere oni lin
avertu minimume unu semajnon antaŭ
lia propra oma<go surpriza, por pretigi
amatoran aktoraĵon ph bonan ol mia...
Fripono.

Suden Ses (eĉ se li tro similes al
Marcos Cruz), okaze de la omaĝa
monologo

La seriozoza HEF-prezidanto telegra_
me oficiale komunikis, ke ĉar bedaŭrinde ne Ii mem povos doni ai si mem la dilo ne povus resti mono en la asocio ech
koncernan oficialan ornagpiaton (des por sensuka kaj senpiata omagheto.
malpli manpremi aŭ brakumi), por lin
Krome tciefonis muitegaj (ĉ. 7) espemcm omaĝi neprevenu lia kolego la pre- rantistoj el la tuta Iando kiuj
malgraŭ ĉio
zidanto de UEAaŭ almenaŭ lia kolego la kuraĝe kaj §vito, guton
post guto, ankoprezidanto de EEU, kion cetere li tre me- ra ŭ instruadas Esperanton
en siaj lokaj
ritas, li kromdiris.
grupoj. Ih ph malpli plendis same: "malDavid rctmesa�e petis, ke lia surpriza plu da omaĉoj kaj ph de istrŭadon!" (tieomago okazu dum la dua HoRo, eble en le aminde). Cu vi, omaĝinda leganto, vo2020, por ke li ne devu vojaĝi al tedaj las aldoni iun (chic eĉ ne vin mem) en la
maljunuleskaj HEF-kongresoj. Li pro- liston de surprizomaĝutoj? Retresagu
mesas, porpiu meriti la omagon, teni sin vian (sin)proponon ai osolemio@ali.nojuna kaj junularsekciestra ĝis tiam ajn ine.net kaj ni publikigos ĝin.
per konscia netrofarado energiŝpara.
Venis du tre koincidaj leteraj petoj, el
Nin kunomagu ni!
Valadolido kaj Sabadell, ke oni surprize
omagu iun Luis pro la rniraklo arnoplene
Eble Suden Ses,
tenadi libroservon dum jaroj malgraŭ
nepagipova kaj nelegipova diligenta
Fondinto kaj prezidanto de
klientaro.
OSOLE(MIO), "Organizo por
Plia letera peto el Valadolido proponis
Surprizaj Omaĝoj al Laŭdindaj
omaghi nian kasiston Pedro, per arguEsperantistoj (Mem-Interesa
mento ke sen lia senkompata bilanetonOrganizo)"
HEF-Bulteno n-ro 362
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H5PPE kaj Ia Valencia E-Grupo
En 1903, ĝuste antaŭ unu jarcento,
La fervoro de tiuj pioniroj rte satiĝis
Esperanto jam estis akceptita de certaj per tiu grava paŝo kaj ili strebis al novaj
minoritatoj de ideaiistoj kaj progresemaj progresoj. Tiusenee la valencianoj kreis
hispanoj, kiuj sopiris al tutmonda inter- propran societon en septembro de tiu
kornpreniĝo, kaj al pli pacema kaj homa- sama jam, fondante en la ĉefurbo la
ma homaro. Ektloris do ĉe ni esperantis- "Esperanto Gnipo Valencia"-n, kies estoj en diversaj regionoj de Hispanio, kaj traro konsistis el jenaj membroj:
kelkaj el ili jam aliĝis individue al la
Prezidanto: Augusto .limenez Loira;
lnternacia E-Movado.
Vieprezi.danto: Antonio Guinart AguiEn Valencio kaj Murcio, tiuj minori- lar; Sekretario: Enrico Quinza Torrent
tatoj krekis sufiĉe por fondi asociojn. TaAliaj estraranoj estis: J. Tonno, A.
men, ĉar hispanoj ne ŝatas esti kontrola- Martinez, P. Dauden, P. Cervantes, J. Letaj, kaj amas agi individue, estis necese rred, J. Vidal. E. de Aguirre kaj s-ro Maske ili rimarku la efikecon de certaj kolek- carcll.
tivoj, pli konkrete, de la unuaj esperanKiel frukto de senlima entuziasmo,
tistaj asocioj, por fi ne decidigi ilin fondi unu monaton poste aperis en Valencio la
tutlandan asocion, similan al tiuj unuaj unua numero de la gazeto "La Suno Hisstarigitaj en Europp. Valencianoj kaj pana", redaktita de s-ano Jimenez_ Loira,
rnurcianoj kunvenis, la unuan de februa- kiel organo ue nur de la Valencia
ro, kaj fondis la "Hispana Societo por la E-Gnipo. sed ankaŭ de la E-Grupo de
Propagando de Esperanto"-n (HsppE), Murcio kaj de la "Hispana Societo por
kun la celo kunordigi la agadon de la izo- propagando de Esperanto".
litaj geesperantistoj, kaj de la fondotaj
L'nu jarcenton poste, la "E-Grupo VaEsperanto-Grupoj. Jen ĝia unua estraro:
lencia" kaj "Hispana E-Eederacio volis
Prezidanto: Ricardo Codomiu y Sta- soleni tiujn eventojn per la 62a
rico; Vicprezidanto: Augusto Jimenez HEF-Kongreso kaj la 13a lntemacia
Loira; Sekretario: Antonio Guinart E-Kongreso.
Aguilar; Kasisto: Manuel Benavente
Mi, kiel modesta esperantisto, gratuAliaj estraranoj estis: Norman Ma- laslainiciatintojn kaj laorganizantojnde
clean, Juan Ros Sudnà kaj Antonio L6- tiuj aranĝoj_ kiuj precipe scias oniaĝi
pez Villanueva. Kiel oni povas konstati, niajn pionirojn. Dankon al vi I
ĉiuj vaiencianoj kaj murcianoj.
Antonio Marco Borella

18-

HEF-Bulteno n-ro 362

Asturlo

Post la apero de la artikolo, lokaj televidkanalo kaj radiostacio intervjuis
s-anon Salguero.
Brusela Aorr n/ka 'centro

* "La Voz de Asturias" informis la
I 2an de julio pri la gcedziĝo de Cesareo
Garcia, Prezidanto de Antaŭen, kaj Teresa Gutierrez, ambaŭ vestitaj en tradiciaj
asturiaj kostuznoj. La cereronio okazos
en la asturia lingrvo, Bable, kaj Esperanto.
Brusela Korrnunikadcontro

* "La voz de Aviles" raportis, kun
foto, pri la apero de la 30a numero de 1
bulteno Antaŭen.
* "Periodico de Gijón" publikigis, la
l2an de aŭgusto, koncizan sed trafan irformon pri Esperanto, senditan de Julio
Argiiellcs el la UK en Goteborg.
Brusela Kornunikadcentro

Ekstrernaduro

Prezentado en la UK de (a 6a
Eúrop-Unia kongreso okazonta en
Bilbao en 2004

Etiskio / Vaskio

Aperis artikolo kun foto la 2an de ju* Tri membroj de la E-Grupo de Biltio en loka jurnalo informante pri la par- bao partoprenis la Hispanan Kongreson
topreno de José M-a Salguero kaj Car- en Valencio, kie ili prezentis la han Eŭromen Cidoneha en la sveda UK, kaj pri pan kongreson, kiu okazos venontjare en
Esperanto generale.
Bilbao.
HEF-Bulteno n-ro 362
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Du membroj de la grupo de Bilbao
partoprenis en la ĉijara UK. Tie ili re--kontigis kun Lourdes Martinez, bilbaoanino iodanta en Gennani.o. lii aktive partoprenis la kunvenojn kaj debatojn c€c
E0ropa E-Unio, publike prezentis la
kongreson de la jaro 2004 en nia urbo,
starigis propagandan budon por discic-:.
ali pilojn, afiojn, informojn kaj ineniara'o n pri Bilbao, ktp. Vere, la nomo de
nia urbo estas jara koneta de preskaŭ ĉiuj
partoprenantoj en la UK.

Flortapiŝo de ESTO

La organizado de kongreso antaCteniras. Gis 1a 31 a de aŭgusto aligis 16 homoj, plejparte eksterlandaj. Baldaii se vos informoj pri logado en Bilbao.
La 12an de septembro okazos erc
rala ascmbleo de nia asocio; interalie,
oni definitive nomurnos la LKK de la
kongreso kaj poluros la provizoran prograrnon; okupigos pri la kristnaska Ioterio kaj pri organizado de elementa kurso.

Kantabraj e-istoj en Las Tuerces

I. Miguel Garcia Iturrioz

Kantcibrio
Kanoriaj Insuloj
KEA celebris sian Ordinaran Ĝeneralan Kunsidon la 20an de junio.

Kiel kutime, ESTO, per la majstra
* junio la asocio ekskursis dtifoje
mano de Jose Luis Cruz kaj helpo de plu-En
raj sarrrideanoj, ellaboris allogan (la 14an kaj 28an), al "Las Tuerces" en
25-kvadratmetran flortapii on kun espe- Palencia, kaj al monto Bueiero en Santoranto-teksto, okaze de la Di -festo (Coi- ra•
* Preskaŭ duonpaga artikolo
pus), vide al vide de la socia ejo, strato
"LenSan Agustin, proksime al la Episkopa guas intemacionales especiales" (SpePalaco.
cialaj internaeiaj lingvoj) aperis en la

20-

HEF-Bulteno n-ra 362

ĵt~rrlala El diario montar3es, kun pluraj

mencioj pri E-o.

Kastilio
kaj Leon°
* La 2an de ĉi julio, en la rubriko "F'
Callejero" (La Strata Angulo) de la loka Jose F. Martin
en "La QL..nta Esfera"
jurnalo El Norte de Castilla (La Nordo
de Kastilio) aperis raporteton pri la strato oktobro kaj f nigos la 2an de decembro,
Esperanto, kun mencio pri la kulturaj kaj gvidata de s-ano Marti Guerrero i Cots.
instruaj servoj tie ekzistantaj, kun men` Alia kursoj komencigos en oktobro
cio pri la lingvo kaj gia iniciatinto.
en Sabadell, H.ospitalet de Llobregat kaj
Informoj pri la Esperanto Grupo ienasa. Kaj, cetere, KAE daŭre propoFido kaj Espero de Valadolido atingo nas siajn perkorespondajn kursojn katalun- kaj kastili lingvo.
bias en la reto per "www.valadoli
do.eejo.com" klikante unue www.cspe
rantoland-org/grupoj. La ttt-pago estas
kreita de Rodrigo Portela, juna kaj entu
ziasma membro de la grupo.
L. Her~zúndez

Katalunio

Iasé ~l~"Grtlr~fré

* La revuo "Kataluna Esperantisto"
estas elŝutc bla laŭ pdf formato en la ret
pago "www.esperanto-ct.org". Same ankaŭ I62-paĝa vortaro esperanta kataluna, aŭtorita de Hector AlOs kaj Jordi
Carbonell.
v La I la Intcmacia
E-Semajno okazos en oktobro, de la 4a gis la I l a en Santa Susanna (vidu Boietin 360, 12a p.).

* Plian jaron KAE zorgos pri E-Kurso
en la Airtonoma Universitato de 13arcelono (Bellatcrra), en oktobro. Tamen,
ĉi jare la kondiĉoj generale iom ŝan~gi~~is, tiel ke oni ricevos nur du kreditojn
pro 30 horoj ee ajna temaro propon.ita de
* S-ano Jose F. Martin del Pozo partola Universitato. La kurso, kiu okazos prenis en la programo "La Quinta Esfemarde kaj jaŭde, komencigos la I. San de ra" (La Kvina Sfero) de Tele-5, la ian de
HEF-Bulteno n-ro 362
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septembro. Gratulon al li pro lia kuraĝo eviti tion?" (meze de europa mapo kun
kaj... la gajnita mono!
ponardoj, kiuj el Germanio kaj Italio minacas
Hispanion), kaj "Geesperantistoj
* En la programo "No es un dia cualquiera" de RNE-1, dediUta al la temo: el la tuta mondo agu energie kontraUi la
" i,Es importante aprender idiomas?", internacia faŝismno".
retpoŝ te partoprenis per du legitajn meSolotronik sukceso turneis junie en
sagojn, unu pri esperanto, legita de la Nederlando kaj koncertis en la
gvidantino de la programo, Pepa Fer- SAT-kongreso en Svislando.
nàndez, kie] fermo de la debato!
* En la julia-augusta numero de El
•
La kataluna popolmuzika Ciervo aperas letero de Oriol Avila, el
E-ensemble "Kaj Tiel Plu" turneis en Barcelono, al la direktoro, responde al
Brazilo dum julio. ia kornpakta disko debato pri la lingvoj en la Europa Unio
"Sojle de la klara vent'„ aĉeteblas ĉe la en kiu oni ne menciis Esperanton_
eldonejo Vinilkosmo.
Antonio del Barrio
/147D

• La Ian de augusto aperis, en lajurnalo El Pais, la artikolo "Espanol para
extranjeros Pablito clavo un clavito",
de Sergi Pemies. Fine de la artikolo aperas langotorda frazo en E-o.
Dario Rodriguez
* La hispana asocio Maldekstro kaj
Esperanto (SAT en Hispanio) partoprenis la feston de la Hispana Komunista
Partio, starigante budon, kun lernolibroj,
vortaroj kaj libraj pri la laborista
E-movado. Cetere, la asocio havas propran retpaĝaron, ĉe: "Intp://satenhispanio,eresmas.com"
SATeH
* En la fako "Propagando" de ekspozicio okazinta en la madrida "Circolo de
Bellas Artes" pri la Internaciaj I3rigadoj,
kiuj partoprenis la hispanan civilan militon, trovigas granda afiŝo eldonita de la
Kataluna Registaro en Esperanto. En ĝi
aperas jenaj frizoj: "Kion vi faras por
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peda

3 .._

En Boletin 361, sur pago 24a, la
aŭtoroj de la raporto pri la filino "La
pedalaiito" mencils, ke la diversajn
taskojn faris tearno de volontuloj. En
aliasociaj rate publikigitaj resumitaj
versioj de tiu raporto, la frazo pri la
teamo estis forigita, kio miskredigas, ke la du aŭtoroj de la raporto estas la nuraj kunlaborintoj. Male, pluraj homoj el Kordovo, Madrido,
Murcio, Valadolido, Valencio k,a.
proponis sian helpon.
Ni volas aparte mencií inter ili
nian samideanon Jesuo de las Heras,
kiu tuj proponis sin kaj pretigis la bazan tradukon de la filma tcksto.
Marcos Cruz
kaj Augusto Casquero
H EF-Bulteno n-ro 362

Agadplcuo
okaze de la centjara datreveno de la E-movado en Hispanio
La jaron 1903 fondigas Hispana So- kio multe povas helpi en publikaj precieto por Propagando de Esperanto zentadoj kaj ekstera informado generale.
(HSpPE), la unua tuthispania asocio kies Ĝi povas taitgi kiel alvokilo por ekstera
celo estas la disvastigo kaj propagando informado, kaj, inverse, la agadoj pri la
de la internacia lingvo. Ni do festas dun' centarigo servu kiel reklamiio por la
tiu ĉi jaro 2003 la centjaran datrevenon Vortaro.
de la organizita Esperanto-movado en
Pri la ekstera informado, oni devas
Hispanio.
subs treki la vivantecon de la movado por
Tiu ĉi datreveno farmas okazo por la internacia lingvo. La diskonigo de tiu
agado de HEF kaj aliaj esperantistaj aso- historio devas eviti gravan riskon: ke oni
cioj en Hispanio, lean la celo diskonigi la eltiru la konkludon (bedaŭrinde tro komovadon en eksteraj medioj, ĉe.feĵurna- munan en la ekstera vidpun.kto) ke la
E-movado posedis historian gravecon
listaj kaj historiaj.
La Ĝenerala Asemblco de HEF apro- sed jam formortis aŭ vegetas. Tute male,
bis agadplanon por kunmemori tiun ĉi oni devas ernfazi la historian kontinueokazon dum la periodo julio 2003 junio con, kaj ligi la pasintajn agadojn al la nu2004. En tiu ĉi teksto ni prezentas al vi naj celoj.
Proponitaj kaj jam faritaj agadoj
resumon de tiu agadplano.
En la sekvaj punktoj oni resumas la
La kunrrmemoro estos gvidata de HEF,
sed gravas la partopreno de aliaj partoj agadojn jam proponitajn okaze de la dade la movado, kiel la lokaj kaj regionaj treveno. Parton oni jare faris gis la tnogrupoj aŭ la Fondaĵo Esperanto. Ĉar la mento kiam vi legos tiujn ĉi liniojn. Kaj,
agado bazigas sur la helpo de volontulaj kompreneble, novaj agadoj povas esti
movadanoj, oni nun tormas skipon_ .kiu aldonitaj lai'r la marŝo de la projekto.
zorgos pri la praktikaj aspektoj; L'iuj inteA. Informado interne de la movado
resatoj estas alvokataj sin anonci al la esLa unuaj agadoj cats la movadon
traro de HEF, air al mi mem, kiu kunordi- mem, per la diskonigo de la cenijarigo
ges la unuajn aktivajojn.
kaj la movada historio al la hispanaj kaj
En la agadoj ni anka0 konsideras la alilandaj esperantistoj. La agado jam kofeliĉan cirkonstancon ke jam publiki gis mencis dum la nacia kongreso, kaj la orla Granda Vortaro Hispana-Esperanto, ganiza s.kipo inkiudis la mencion al la
HEF-13ulteno n-ro 362
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datreveno ne nur de la hispana movado, raj agadoj, kiujn oni poste pritraktos, desed an.katl de la valencia, kiu ankaú fes- vas nepre esti akoinpanataj de adekvata
tas sian centjarigon. Sed aliaj kunmemo- informada politiko. Tial ni rekomendas
roj estus tre oportunaj, ĉar iii permesos la lokajn kaj regionajn grupojn entreprcplifortigi ĉ e la nunaj esperantistoj la ni proprajn preskampanjojn kadro de tiu
konscion pri la graveco de nia movado ĉi kunmemoro.
en la historio de la hispana socio, kaj la
Alia celaĵo de informado estas la mefieron ke tiom da pioniroj oferis sian pe- dioj interesitaj pri historiaj aferoj. Dum
non al la ideo de la internacia lingvo. Tiu tiuj ĉi kvaronjaro estas planite kontakti
kunmemoro povas do asti la komenc- specialigitajn mediojn por informi pri tiu
punkto de pli ambicia projekto por reaki- di afero. Inter ili ni sendos komunikajon
ri la historian memoron de la esperantis- al historiaj revuoj, al mcdioj kun rilato al
ma, kiu estas patrimonio kiun la nuna lingvoj, kaj al aliaj sociaj kornunikiloj,
movado ne rajtas perdi. Tial ni proponas kiuj povas esti interesataj,
la entreprenon de agadoj kiaj ekzemple:
C. Asocioj kaj fondoj
la verko de artikoloj en internaj revuoj
La kunmemoro estos okazo rilati kun
(Boletin kaj lokaj revuoj), organizado dc
eksteraj movado., kun kiuj oni povas reserio de preiegoj pri movadhistoriaj tepreni au komenci kunlaboron celo al ko
moj internaj ren.kontigoj, ktp.
munaj interesoj. Ekzemploj estas histoB. Axiaskomunika informado
riaj fakoj, departamentoj kaj fondaĵoj.
La centjara datreveno povas esti oka- Ni kontaktos fondajojn, asociojn aŭ gruzo por informado pri Esperanto al la �e- pojn kiuj povas esti interesitaj en socia;
neralaj amaskomuni.k:ii j. Ja rutina aga- uú historiaj aferoj, ĉ efe tiujn kun komudo tre malofte altiras la atenton de la;ur- naj interesoj, aii kiuj havas ian rilaton al
nalaro, kiu tial uzas datrevenojn por pri- la movado aú al unuopaj esperantistoj.
trakti movadojn kiuj aliel ne donas "frcD. Publika administrado
ŝajn" novajojn. La unua jam farita agado
La ŝtato kaj la publika Adniinistrado
estis la sendo de komuniko specife infor- havas inn specialan einon al la datrevemanta pri la okazaĵ o de la datreveno al noi, Tin ĉi. povu. do esti la okazo rerilati
sufiĉe granda nombro da ĵ urnaloj, gaze- kun publika; ad: i: i-:.:stradoj (centra stato,
toj, radioj kaj televid
doj, municipoj kaj
ui° el nacia regionaj adzr.:..sed _.irkaŭ el loka kaj reh ona sfera, Sek- aliaj similaj orgauiznjoj), par la organive l c tio, okazis do radiaj intervjuoj dum zado de agadoj.
la7.-,, ociato aŭ gusto, en la naciaj radioĉcce :o lsoncerne la publika
noj COPE kaj Onda Cero.
.tr-td n c,z/.: rs .i' kad la peto
Estas planite din renovigi je la fino de vencioj, kiuj kovru parton de la
ela jaro, naciskole. Kaj krome, ĉiuj ekstc- de la celebrado, kaj eĉ parton de
24 —
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ralaj informaj agadoj. Ni prenu en konsideron ke la subvencioj estas pli facile peteblaj kiam ili estas direktitaj al konkretaj agadoj, oi kiam tctnas pri "normalaj„
tuttagaj disvolvoj de la asocioj.
E. Publikaj prezentadoj
Tiu ĉi devas esti la agado kiun oni pli
zorgo planu kaj kiu ricevu pli da atesto,
ĝuste pro la alprenita kriterio, ke la datreveno taŭgu ĉefe por ekstera informado.
Oni programos prelegojn direktitajn
al la ekstera publiko, en kiuj oni pritraktos tiujn ĉi historiajn informojn, kaj oni
ankaŭ montros la nunan staton kaj la celojn de la movado, La prelegoj okazu en
ĉiuj urboj kun grupoj, precipe en kulturaj
centroj kaj similaj ejoj.
En tiu ĉi kunteksto estas aparte menciinda la okazo oferita pro la eldonado de
la Granda Vortaro. Oni povos organizi
prezcntadojn de tiu ĉi, kaj depende de la
okazo oni pli fokusigos la agadon sur la
libron aCa sur la ccntjariĝon.

Antonio del Barrio, jus eiektita
direktoro de Fundación Esperanto.

similaj aktivajoj, dum kiuj la historio estos traktata kiel "tema" apartajo.
F. Publikigoj
La kunmemoro estos bona okazo por
pligrandigi la materialon por informado.
intcralie, oni malfermis apartaĵon en la
retpa�aro de HEF, en kiu ni inkiudis resunon de la historio de nia movado kaj
artikolojn pritraktantajn specifajn aspektojn de tiu historio.

Ni ankaŭ laboras super la eilaboro de
Ni povas ankaŭ profiti la okazon por mallonga flugfolio, kun resumo de la
proponi la aprobon de stratno+noj, tabu- historia de la E-movado. Aliaj publiki101 aCa aliaj objektoj dia tie] nomataj gajoj estas studindaj.
ZEOj), por kiuj historiaj datrevenoj estas
G. Kolektado de materialo kaj esplogenerale pli oportunaj.
rado
Oni ankaŭ proponis la starigon de
La festado de la datreveno estos bona
ekspozicioj, sed tiu ĉ i propono estas
atr- okazo por antaCienigi la reakiron de la
koran studinda, ĉar ĝia plenumo estas
historia memoro de la movado. Dum la
multe pli kompii.ka.
kunrncrnoro oni ianĉos kampan,,. n por
La historia kunmtiau~~~o estu aparte reakiri historian materialon,
rcliefigita okaze de aliaj "rutinaj„ agadoj perdigas post la forpaso aCa forla, so de
de la movado, kie oni informos pri tiu historiaj esperantistoi kaj por krei speciokazajo. Ekzemploj estas Expolinguaa ŭ fan arhivon de la espe :nta historio.
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Oni ankaŭ prenos mczurojn por reakiTiu ei estas adekvata momento por
ri la kontakton kun samideanoj kiuj iam anta6enigo de esploroj rilataj al la nioveforlasis aŭ malpliigis sian aktivadon en do. La datreveno povas esti ŝlosilo por la
la movado, kaj kies kunlaboro en la aga- al iro al la dokuznentoj kiuj nun restas
doj de la kumnemoro povas servi por re- forgesitaj.
preni la iamajn ligojn. Oni invitu eksajn
Aliaj agadoj: Ĉ iuj ideoj pri agado] en
esperantistoja al la publikaj agadoj, cĉ
dekiel defroluloj kaj ekzemplo de la grave- tiu jubílea jaro estas bonvenaj. Se vi
de
la
movado.Similan
kontakton
oni
ziras
partopreni
la
skipon,
kaj
kunlabori
co
serdu rilate la familianoj kaj posteOoj de en ]a plenumi o, anoncu vin al la estraro
al mi mczn. Ni plu inforanos la
forpasintaj samideanoj, kiuj nepre estu de HEF a il
invitataj kiam oni dediĉos agadojn al ilia tutan anaron pri la cntreprenitaj agadoj.
antafiu.lo.
Antonio del BaiTio
Hejinpagho: "www.onb.ac.at/sammlungen/plansprachenlindex.htm"
Helga Farakuoye
La ttt-ejo Originala Literaturo Espeinta transiris de sia antaOla adreso al:
www.geocities.corn/orig1 it/"
Sten Johansson
Laú la julia statistiko de la specialaj
Anglalingva favora artikolo de la
datcnbankoj de la Aŭstria Nacia Biblioprestige
revuo Newsweek (1 l a de aŭteko. Kaj sensacio! Unuafòje
ĉe "Gxangalo":
TROVANTO estas en la unua loko! Jen gusto) aperis csperante
"www.gxangalo.com".
la vizitoj:
* La Sveda Akadcmio, kiu decidas
pri la Nobelpremio pri literaturo,
ĉiujare
TIZOVANTO :........ . ....... 1078
NAK:
965 fi nance apogas simpozion pri interkultuTabular: .............
679 ra komunikado o.rganizitan de la AkadeAriadne:
676 mio de Esperanto.
* Fondiĝis la asocio "lnternacia Esperanto-Turismo"
la lan de aŭ gusto kun la
Per la konsultado de la esperantistoj,
la datenhanko de la lntemacia Esperan- partopreno dc du hispanoj.
to-'V uzeo, 1EM, havas la eblon akiri la
unuan lokon en la statistiko de la jam
2003.
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• La Universitato Wonkwang en Koreioĵ us enkondukis Esperanton kiel oficialan lerno-objekton.
HEF-Bulteno n-re 362

F nova3o
Post la Hispana Kongreso, HEF ek- Pdez,
telefonc
intervjuis
tri
paŝis en sia unu jara kampanjo por festi HEF-membrojn: Antonio del Barrio,
la centjarigon de la E-niovado en Hispa- Miguel Gutierrez kaj Marcos Cruz, pri
nio per inaŭguro de la prihistoria fako de Gran Diccionario kaj pri Esperanto genia retpagaro, kaj per rete mesago al nerale. Je la fino la trio interparolis en
amaskomunikiloj, informanta pri la ko- Esperanto por clues miro. La programon
menco de la kampaujo kaj la apero de oni disaŭdigis la 2lan de aŭgusto. Kaj
Gran Diccionario,
estis aŭskultebla ankaŭ la sekvan tagon
ĉe le retpago de Onda Cero.
Antonio del Barrio
La 17aí1 de aŭgusto reage al la kamMarcos Cruz
panjo ]anĉita de HEF,
la radioĉeno
* HEF ricevis naemorplaton kiu teksCOPE elsendis 15-minutan tre pozitivan tas: "Ayuntatniento de San Javier / al /
intcrvjuon al la vicsekrctario de FIEF, 60" Congreso de Esperanto / 24 de junio
Marcos Cruz.
de 2001". Transdonis gin nia s-ano ToDario Rodriguez
màs Ortiz, organizinto de tin kongreso,
* Ankaŭ Onda Cero Sevilla, por ia kiu bedaŭrinde malsanas dum la lastaj
tutlanda programo "La insula Barata- monatoj.
ria", gvidata de Oscar Gomez kaj lnma
Manolo Parra

r a Peto

toj. En Gotenburgo la komitato de UEA
decidis ne plu financi la komunikan cenLaŭ La Prezidanto de U.EA, Renato Iron, pro manko de mono. Nun Eŭropa
Corsetti la helpo de individuoj kaj landaj Esperanto-Linio kaj UEA esperas, ke
asocioj estas esenca, por la pluvivado de privataj donacoj pluvivigos gin.
la Brusela Komunikad-Centro. Tiu helLa donacojn oni faru al la konto "Eupo nepras ne nur por 2004. sed ankaŭ en ropo" de UEA antaŭ la 2003.1 0.3 1. Legu
postaj jaroj. Oni provos gvidi la dona- pli pri tio en "h tp://folio.xrs.aet"
cojn al la prioritatoj: informado kaj instruado. La Prezidanto asertis ke la ideo
Kurioze, la novajojn pri Asttdrio, kiujn vi
numero dc i.3olctin, ne sendis ai la
pri BKC estus unu el la dekjaraj, se ne legas
bulteno niaj asioriaj samidcanoj. sed la Brusela
rniljaraj, revoj de eŭropismaj esperantis- Komunikad-Centro'
HEF-Bulteno n-ro 362
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Tiel naski is "LA bEKA LOGO"

partopreni, ni ne poUnue ekestis la
vis, kie! urine planiideo otnadi lin. Jam
te,
celebri la otnagon
de antaii ph ol du ja
pasinijare en Alicanroj la estraro de FI EF
Tiam ĉio restis
konsideris tiun pro
ankoraú en vindoj
jekton ĉar Mi u l
kaj prefere ol fari ion
Gutiérrez Adúriz (Li- .. . .....
`,
nor
rnezbonan, ni
vcn Dek), pro sia
decidis prokrasti Ia
inultfaccta, sukcesi:
,;
aferon kaj atendi gia
kaj ĉefe entuziasma
cirkonstancoj eblekaj entuziasmiga .... ..
gos munti belan
agado pleje influis
la
unua verkero (kiam
ilandan.:la
aranrgon,
Tamen
kaj plu influas la movadon ĉ
ne mankas kialoj; bone konataj de ĉiuj: la ideo pri tiuspeca libro ne ankoraú veniakapen), jam ekzistis en la somero
eistara beletristo verka kaj traduka, eldonisto, vortaristo, grafikaranĝisto, tradu- de 2002. Temas pri "La verda Sizifo", de
kinto kaj verkinto de kantoj, rcdaktoro Jorge Caniacho, kiun li verkis kun ia
de BoletIn, daUra aktivulo ekde sia frua celo legi (ata legigi lin , kaze de neebla
junaĝo, verkinto de lernolibro, instruan- deesto liaflanka) dum la tiam okazunta
to mern de la lingvo, estrarano, akade- cmaĝ-programero en Alicante.
loin poste, Gian Carlo Figuiera sciinmiano... ĉu necesas pini?
te pri la plano, komunikis sian pretecon
Venis poste la laboro organiza..Kozn- ion verki por eventuala memorlibro,
preneblc la omago nepre okazu kadre de kaze ke gi eldonigu. Tiel li sugestis la
HEF-kongreso, kaj gin partoprenu liaj ideon. Kaj tiel do starigis antaŭ ni la deplej proksimaj kunlaborantoj el liaj plie- tio: kontakti eblajn kontribuantojn kaj
raj agadkampoj. Ni pensis tiam pri doni- verkigi ilin, proponi kaj akceptigi strekongresa surprizo, io nur surloka kio ĉan laborkalendaron, serĉi cidoniston...
permesus al ni laúdi Migelukon en ami- entute, krei libron en malpli ol unu jaro'
keca etoso. Pro diversaj kialoj, inter kiuj Ŝajna frenezajn unuavide malfacile reatempo-manko kaj Inalebleco de pluraj ligebla. Tamen tenta. Nu, kial ne provi?
28HEF-Bulteno n-ro 362

Ĉiel ajn ni jam disponis unu verkeron kaj
la promeson de alia. Kaj mi proponis
min pur.kunordigo de la surpriza omago,
tiam jam duflanka: libra kaj surloka. Ne
blinda kurago pelis ruin, sed la konvinko, ke ĉar temas pri Miguel, certe ne
mankos kunskipanoj.
Ŝajnis logike unue kontakti tiujn homojn, kiuj povintus verke kontribui, s •1
mia adreslisto tre magris ĉirilate. Tiam
Ana Manero, denove montris ú'an
Jorge helpo provizis retadresojn. Kaj la
talenton ĉe kunordigado de
unua cirkulero sendigis informante pri la laborgrupo, ĉi-kaze internacia. Jen ŝi
ĉe la prezentado de la elekfronika
plano kaj petante kunlaboron. Ciuspecaj
libro
"LA DEKA LOGO'', meze de tre
rcagoj alvenis: multaj entuziasme pretaj
emocia etoso.
iuj skeptikaj
tamen emaj; nepokaj
tuj-tujaj, malmultaj nedecidemc proLeginte la unuajn kontribuojn mi tuj
krastaj; kelkaj eĉ, simple misorientigis komprenis, ke tiel belaj verkajoj meritas
en la ret-labirinto kaj neniam trovis la lapenon serĉi desegniston, kiu taúge biIvojon al mia koinputilo,
digu ilin. Tiun mi trovis en Santander,
Iom post iom kreskis la fasko de ko Pedro tJllate volonte akceptis la taskon
lektitaj verkpromesoj kaj venis la tempo kaj gin realigis per ĉarmaj desegnoj
serĉi cldoniston. Kaj kio pli taŭ ga por naty sttlaj.
verko omaga al verkisto kaj eldonisto de
sciencfikcio ol eiektronike futureska lihoste intcrkonsente kun Franko, mi
bro? Ju pli ni pripensis tion, des pli evi- preparis laborkalendaron, sendis gin al
dentigis, ke tin omaglibro ne povus esti la koncernatoj, kaj lasis la niuzojn dorloalifoimata. No, kaj kiu ret-eldonas eu ti siajn favoratajn idojn. Tiel pasis pluraj
Esperantujo? Jes, prave: Franko Luin? monatoj duan kiuj mi foj-foje luna senpaMi do kontaktis tin kaj proponis la pro- ciencis: ja ].a verkeroj alvenis tre disc en
jekton, verdire sen granda espero de po- la tempo. Sed ankaŭ ofte sentis min prizitiva reago: kial li jesu al labordona has- vilegia, ĉar mi la unua havis la ŝancon
talc de nekonato? Kaj jen plej agrabla frandi ĉiujn jus bakitajn erojn, .kiuj persurprizo: Ii akceptis! Sad avertis, ke lia mesis poiome diveni la guindan tuton
LKK-aneco por venonta UK en Goten- atingotan. Paroli nun pri tiuj lantaj moburgo povus okazigi problemojn pro ko- natoj de krea fertnentado igus la artikolizio de datoj. Tamen malgnatt siaj mal- ion tro longa, sed almenaŭ mi rakontu du
facilajoj, I i sukcesis ĉion pretigi akurate. anekdotojn.
HEF-Bulteno n-ro 362
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d.emandaron: mein verkis artikolon pri la
temo, kvazaŭ por "Rok-gazet' ! Nu,
kion fari? Ĉu ĉerpi el la artikolo la daturnojn necesajn por ŝajnigi intervjuon?
Absolute ne! Tio estintus nepardoninda
i :ripligo de la bela teksto, kiun Miguel
dis alicela. Ni do decidis enmeti la arolon tia, kia ĝi estis verkita, kun kelkaj
aldonaj komentoj de Ho. La artikolo tamen aperos siatempe ankaŭ en la gazeto.
"LA DEKA LOGO" estas ĉefe
elmontro de amikeco. Jen du el la
aktivaj partroprenantoj: Jorge
Catnacho kaj Antonio Vaén.

La duan anekdoton mi rakontos, iel
parentezc, ĉar gi havas rilaton al la surloka dumkongresa omago. Tiam Marcos
Cruz, maskita per falsaj lipharoj kaj peJa ne oftan, ke omaglibro enhavas ruko, sin prezentis kiel Suden Ses (avaato mem. Niakaze taro de Liven Dek en la jus eldonita verkontribuon de la omaĝ
tiel estas. Ni volis, ke en gi aperu ia men- ko de Abel Montagut), kaj ludis amuzeŭ grave rolis
cio al la muzika flanko de Miguel, kiu gan monologon en kiu anka el malnova
tradukis "La Bambon" kaj verkis porin- T-e=erntzo bildigita per pago
ga por tio ol scien.fikcia revuo, kaj la nura surpapere
finajn kantojn. Neniu pli taŭ
Flo Martorell, eldonanto de "Vinilkos- printita kaj poste bindita ekzempl.ero de
mo". Sed li bezonis pli da informoj ol la LA DEKA LOGO. Miguel ricevis amŭ donaco. Kiel kompilanto, mi ne pojam disponataj por verki kompletan arti- ba
ĵo, tial do
kolon. Ni do pensis mistifikon, por ke vin rezigni pri tiu sprita teatra
Franko
de
kaj
Miguel (absolute nescia pri nia reta petis de Marcos la tekston,
ian enlibrigon por ke tiu aparte kortuŝa
komploto) mem livem tiujn mankantajn
de la omago neniam forvanuu.
momento
lo proponis al li demandainformojn: F
lego
ron por intervjuo aperonta en la revuo Sed ve!, vi scias: homo proponas,
disponas! Teman nun pri posteldona de"Rok-gazer". Sed vi povas imagi
ĉar la libro jam registrigis ĉe la
Miguel estis konstante okupata pri aliaj ordo, kaj
gravegaj projektoj, inter kiuj, la eldono Sveda Nacia Biblioteko ne plu eblas ende la vortarego.., kaj la respondo al ia de- meti ajnan aldonajon. LA DEKA. LOGO
iam prokrastigis! Ni ee timis, restos do senmonologa, sed ni tamen pumandaro ĉ
ustatempe por enmeti blikigos la tekston de Marcos en la
ke ĝi ne alvenos ĝ
is iam, finfi- HEF-pagaro kiel suplementon de la ĉefa
la intervjuon en la libron. Ĝ
ŭajn priajn none Miguel reagis... sed ne respondis la verko. Atenta la balda
vaj ojn!
HEF-Bulteno n-ro 362
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En la libro vi trovos poemojn, novelojn, eseojn pri Liven Dek, eseojn alitemajn, iudan pribiografian demandaron
kaj fotoalbumon. Al ai kontribuis plume
Miguel Angel Sancho, Jorge Camacho,
Sten Johansson, Miguel Fernandez,
Antonio Valén, Giulio Cappa, Abel
Montagu t, Gian Carlo Fighicra, Antonio
Marco Botella, Gonfialo Neves, Trevor
Steele, lstvdn Ertl (per la dua ĉapitro de
Jen desegno farita de Pedro Ullate
sia nova verko), Gerrit Berveling, Tono par la libro, kiu tamen ne aperas en
la
dcl Barrio, Flo Martorell, Liven Dek,
fina versio.
M.arcos Cruz (momenta nur sursceneje,
sed baldaŭ ankaŭ supiernente) kaj mi
Mi ŝatus profiti ĉi artikolon por danki
mein, kiu ion kuragis verki por ĉi okazo. ĉiujn, kiuj kontribuis per sendado de interesaj verkeroj, trafaj sugestoj kaj proKelkajn el la informoj necesaj por la ponoj, ĉiam bonvenaj priaj konsiloj
kaj
biografia havigis niaj spionoj en Santan- konstanta kuniaboro. Ankaú la organider, Pedro Ul.late kaj Juan Azcuénaga. zintojn de la ĉi jara hispana kongreso,
Kaj ili kulpas ankaŭ pri la provizado de kiuj havigis ĉion necesan por la
surloka
multaj el la fosoj, kiujn vi trovos en la fo- prezentado de la libro. Kaj ni ne forgesu
toalbumo.
"virtuale danki Interreton"! Sen tia rimedo neniel eblintus realigi ĉi. projekton en
Kiam ĉio kolektigis, Antonio Valén nur iomete pli ol na
ŭ monatoj. (Por ŝazorge reviziis la tekstojn. Poste venis la tantoj de statistiskoj: entute inter
ŝangiĝis
vico de Franko ret-komposti la verkon. 621 rct nesagoj).
Kaj jen la rezulto: libro ne konvencia el
Vizitis do la "eLibrejon", aíprenu la lipluraj vidpunktoj. Ĉefe ĉ
ar eblas legi sed oron kaj frandu gin. Kaj jen lasta sugesne trafoliumi aŭ manipuli gin. Ne forge
to: ĉar eblas ret-sendi la libron donaco el
su, ke temas pri virtuala libro, unu el la la eLibreja pagaro, kial ne dividi legounuaj en esperanto, kies unua eldono es
teojn kun viaj amikoj kaj konatoj?
tas elektronika. Cetere, i akireblas senAna . Ferij ~~rr3
page. Vizitu la pagaron de "cLibrejo" ĉe
Oran
m
a.
Snarin
Espan0i-Esperanto.
1"ernando
i}
"esperanto.nu"
kajj l utu in, Trovigas de Diego.
p
mg a, Santander, 2003.
ankaŭ ligiloj en iapagaroj de HEF kaj de
2) La eniginu de I' araneo. Abel Montagut.
2003.
"Originala Literaturo Esperanta" ĉe
3 La post domo. estu ín Ettl, Eldonejo Bero. Rotwww.gcoctties.cornlorigliti (sub la listo
terdain. 2003. (Eblas legi rete ian unuan duonon En
pri "novelaroj/rakontoj").
= 'littp:/!postdomo_run.nu/".
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63a Hispana Esperanto-Kongreso
kaj 6a Et:irop-Unia E-Kongreso
Bilbao
25a ĝis 29a de aúgusto 2004

os3

Facultad de Ciencias .Econòmicas
Avda Lehenclakari Agirre
ALIĈiILO N-RO
(I3ONVOLiJ SKRIBI TAJPE AŬ PRESLITER1"_4

Familiaj nomoj
Antaŭnorno:
Naski ĝdato (1 ) .......................
Adreso

HEF-numero

Poŝtkodo............
Urbo....
.....
.....
. Telefono
.........
Retadreso ...................... . .............. Faksilo
.............

(2) Nur pur statistiko

Kongreskotizoj .................... ĝis 03-12-31

ĝis 04-04-30.. poste

Individua Kongresano (1K)
50 € .... 60 € .... , ..... 70 €
Kunulo / Junulo(2)
35 € .... 40 €.......... 45 %
Infano (naskiĝinta post 1990/12/31) , . , .. _ ..... 0 €
0€
0€
(2) Kunulo devas logi kun 1K, kaj Junulo estas tia naskiginta
post 1974-12-31.
Donaco ............................
ENTUTE.
_ .................. . ......
Kotizu pere de ŝparkaso Biibao Bizkaia Kutxa (BBK).
konto-numero: 2095-0141-45-2218001 832 al la 63a Hispana
E-Kongreso.
Kunsendu la pagpruvilon kaj la aliĝilon al la suba adreso
.
Por bankĉekoj kaj poŝtrnandatoj aidonu 10%
LA KOTIZ© ESTAS NE RE PAGES LA.

Dato kaj subskribo ... .
(onstanta adreso: Grupo Esperantista (4 K); Barren
calle Barrena, 7-1 D;
48005 Bilbao; Tel: 944164492; 696613958; esperantobilbao@te
rra.com
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Du verkoj
eksterordinara j
Gran Diccionario Espanol-Esperanto
de Fernando de Diego estas,
sendube, la plej atendata libroj en la
lastaj jaroj, dum la "LA DEKA LOGO"
estas ja la plej ne atendita libro en la
historio de la hispana E-movado.
El eldona vidpunkto, 2003 estis vere
magia jaro. Aliĝu al la festo!
LA DEKA LOGO akireblas "senpage" ĉe:

http://esperanto.nu/eLibrejo
,tr ICE CA Nn r,1„

LA VERDA SIZIFO
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Miguel Culirrrat — I nrn Dat.
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